U S N E S E N Í č. 10
z neveřejného jednání Rady města Rovensko pod Troskami
konaného dne 28.června 2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti budovy radnice.
Rada města Rovensko pod Troskami
I. Schvaluje:
1. Prodej starých konstrukcí a pořízení ruského kuželníku v rekreačním zařízení Palda.
2. Obnovení nájemní smlouvy na dobu určitou p. ..........................., a to do 31.12.2011,
s tím, že bude včas uhrazen dluh na nájemném a řádně hrazeno měsíční nájemné.
V opačném případě nebude dále nájemní smlouva obnovena.
3. Novou organizační strukturu, od 1.7.2011(příloha č. 1).
4. Převedení telefonní linky č. 481 382 205 na subjekt Mateřská škola Rovensko pod
Troskami, a to se všemi povinnostmi z důvodu jednání o úsporách výdajů za telefon.
5. Přefakturování částky za opravu poškozeného kabelu veřejného osvětlení v ulici Riegrova
od firmy Dehes p. ................................, který kabel porušil při stavebních pracích na svém
pozemku.
6. Poskytnutí kamene na opravu cesty v Křečovicích p. .........................., který ji sám opraví.
7. Umístění dvou dopravních značek ,,Obytná zóna“ v ulicích U Hřiště a Matouškova,
s maximální povolenou rychlostí 20 km/h.
II. Bere na vědomí:
1. Informace Ing. Michala Žďánského o chodu a stavu rekreačního zařízení Palda.
2. Stížnost majitele čp. 115 na špatný svod dešťové vody a umístění kanálu u domu.
3. Žádost p. ..................... o umístění značky „Zákaz stání“ v ul. Riegrova proti odbočce k jeho
domu z důvodu ztížení vjezdu na tuto komunikaci s tím, že bude provedeno místní šetření.
4. Žádost p. ........................... o opravu cesty vedoucí k jejímu domu s tím, že bude provedeno
místní šetření.
5. Žádost p. ......................... o přehodnocení a nápravu situace, týkající se pozemku mezi jeho
domem a domem p. .............................. s tím, že bude provedeno místní šetření.
6. Stížnost p. ........................ na břízu stojící na soukromém pozemku naproti jeho domu
v Komenského ulici s tím, že situaci musí řešit s majitelkou.
III. Neschvaluje:
1. Nabídku firmy Mediatel na uveřejnění informací o našem městě ve Zlatých stránkách za
cenu cca 11 000,-Kč ročně.
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